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Colway Synbiocol 500 ml
 

cena: 297,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent Colway

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Colway Synbiocol to wyjątkowy, wegański suplement diety o składzie opracowanym specjalnie dla COLWAY i w innowacyjnej formule
100% naturalnego, płynnego synbiotyku.
Dostarcza organizmowi unikalnej kompozycji aż 11 korzystnych dla równowagi mikrobiomu i naszego zdrowia starannie
wyselekcjonowanych, żywych i niezmodyfikowanych szczepów bakterii oraz wachlarza bezcennych dla metabolizmu człowieka
składników, w tym licznych enzymów, aminokwasów, antyoksydantów wraz z całą gamą wysoko przyswajalnych witamin, minerałów i
mikroelementów.
Powstają one dzięki synergii działania probiotycznych szczepów w wieloetapowym i kilkumiesięcznym procesie produkcji tego
synbiotyku na drodze fermentacji. 

To suplement diety idealny do regularnego i długotrwałego wzbogacania diety w probiotyki wycelowane we wsparcie równowagi i
aktywności mikrobiomu jelitowego.

SynbioCol nie zawiera glutenu, cukru i innych substancji słodzących.

Polecany jest zarówno osobom zdrowym, które chcą wzmocnić swoją odporność i ogólną kondycję fizyczną i psychiczną, jak i osobom
dotkniętym rozmaitymi dolegliwościami i przypadłościami, w tym dermalnymi czy ze strony układu pokarmowego. 

Zalecane dzienne spożycie:

Dorośli: 15 ml przed lub po posiłku. Składniki aktywne w jednej porcji dla dorosłych: kompleks probiotycznych SCD EP 11*>4,5×106
jtk/15 ml.

Dzieci powyżej 3 roku życia: 5 ml przed lub po posiłku. Składniki aktywne w jednej porcji dla dzieci kompleks probiotycznych SCD EP
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11*>1,5×106 jtk/5 ml

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przed otwarciem delikatnie wymieszać.

Przed spożyciem wymieszać z sokiem lub wodą niegazowaną.

Składniki:

Niechlorowana woda, melasa z trzciny cukrowej*1, sok z jagód*, sok z wiśni*, sok z granatów*, kompleks probiotycznych
mikroorganizmów SCD EP11, sól kamienna z Kłodawy.

* – certyfikowany składnik ekologiczny.

 – SCD EP11 powstał w wyniku fermentacji z udziałem: Lactobacillus acidophilus SCD208, Lactobacillus plantarum SCD014,
Lactobacillus casei SCD469, Lactobacillus bulgaricus SCD210, Lactobacillus fermentum SCDPPW, Lactococcus lactis subsp. lactis
biovar diacetylactis SCD919, Bfidobacterium bifidum SCD521, Bifidobacterium longum SCD697, Bifidobacterium animalis SCD918,
Streptococcus thermophilus SCD258, Saccharomyces cerevisiae SCD058.

1 – w wyrobie gotowym występuje w formie przetworzonej, przefermentowanej.

Colway J.Zych,N.Zych Sp.J.
Ul.Hippiczna 2
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